
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/237/16 

RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE 

z dnia 27 października 2016 r. 

w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm: z 2016 r. poz. 1579) i art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 

1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

zmiana: z 2013 r. poz. 93 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015r. 

poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, 

poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Miejska w 

Bełchatowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2017 roku jednostkę organizacyjną Miasta Bełchatowa pod nazwą 

Miejskie Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie. 

2. Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki 

budżetowej. 

§ 2. Nadaje się statut Miejskiemu Centrum Sportu w Bełchatowie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Miasto Bełchatów przekaże Miejskiemu Centrum Sportu mienie określone w załączniku nr 2 w tym 

nieruchomości, środki trwałe, wyposażenie i wartości niematerialne i prawne. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.  

  

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie 

 

 

Józef Wodziński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 listopada 2016 r.

Poz. 4807



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/237/16 

Rady Miejskiej w Bełchatowie 

z dnia 27 października 2016 r. 

Statut Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, zwane dalej ,,MCS”, jest instytucją kultury fizycznej i 

rekreacji działającą bezpośrednio na rzecz mieszkańców miasta Bełchatowa i działa na podstawie niniejszego 

Statutu. 

§ 2.  Siedziba MCS znajduje się w Bełchatowie, ul. Czyżewskiego 7. 

§ 3.  Terenem działania MCS jest miasto Bełchatów. 

§ 4.  Nadzór nad działalnością MCS sprawuje Prezydent Miasta Bełchatowa. 

Rozdział 2 

Przedmiot i zakres działania 

§ 5. 1. Programowanie i realizacja wszelkich usług z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej, przy 

ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu. 

2. Zarządzanie i administrowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz prowadzenie w 

nich działalności sportowo-rekreacyjnej, gastronomicznej i noclegowej. 

3. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla: 

a) klubów i związków sportowych, 

b) organizacji kultury fizycznej, 

c) innych organizacji społecznych i zawodowych, 

d) placówek oświatowych, 

e) osób indywidualnych, 

f) osób niepełnosprawnych. 

4. Prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania MCS. 

5. Właściwa eksploatacja, konserwacja, rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej będącej własnością 

gminy-miasta na terenie swojego działania. 

6. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz działalności 

pomocniczej celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ośrodka. 

7. Organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych, turystycznych, charytatywnych oraz 

okolicznościowych. 

8. Powoływanie i prowadzenie klubów oraz sekcji rekreacyjnych i sportowych. 

9. Udostępnianie w szczególności dzierżawa i najem obiektów lub części obiektów na działalność: 

sportową, rekreacyjną, rehabilitacji ruchowej, widowiskową, wystawienniczą i inną. 

10. Prowadzenie innej działalności możliwej do wykonywania na obiektach MCS. 

11. Współpraca z miastami partnerskimi. 

12. Organizacja Mistrzostw w różnych dyscyplinach sportowych. 

13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i zrzeszającymi osoby niepełnosprawne. 

14. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania. 
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15. Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

16. Renowacja i konserwacja terenów zielonych. 

17. Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów i urządzeń sportowych oraz 

rozbudowa i modernizacja już istniejących. 

18. Promowanie miasta Bełchatowa. 

§ 6.  MCS może prowadzić inną działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, w 

szczególności organizować: obozy sportowe, zimowiska, kolonie, wycieczki, wypoczynek po pracy itp. na 

obiektach własnych i obcych. 

Rozdział 3 

Organizacja i kierownictwo MCS 

§ 7. 1. Całokształtem działalności MCS kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektor MCS zarządza mieniem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta 

Bełchatowa. 

3. Dyrektor reprezentuje MCS na zewnątrz. 

§ 8.  Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Bełchatowa oraz ustala wysokość wynagrodzenia. 

§ 9. 1. Pracowników MCS zatrudnia i zwalnia Dyrektor MCS. 

2. MCS jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu MCS wszelkie czynności z 

zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor. 

3. Regulamin pracy i wynagradzania pracowników MCS wprowadza Dyrektor i zatwierdza Prezydent 

Miasta Bełchatowa. 

§ 10.  Szczegółową organizację wewnętrzną MCS oraz zakres działania poszczególnych komórek 

organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora MCS i zatwierdza Prezydent 

Miasta Bełchatowa. 

§ 11.  Majątek MCS stanowi własność gminy-miasta Bełchatówi i może być wykorzystywany jedynie do 

celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych przez MCS. 

§ 12.  Miejskie Centrum Sportu jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

działającej w formie jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. 

§ 13. 1. MCS prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej MCS jest roczny plan finansowy opracowany i zatwierdzony przez 

Dyrektora MCS na podstawie uchwały budżetowej miasta Bełchatowa. 

3. MCS prowadzi prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa. 

§ 14. 1. Mienie MCS jest mieniem komunalnym. 

2. Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami). 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

§ 15. 1. Połączenie, podział lub likwidacja MCS następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej 

Bełchatowa. 

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/237/16 

Rady Miejskiej w Bełchatowie 

z dnia 27 października 2016 r. 

Wykaz mienia przeznaczonego do przekazania Miejskiemu Centrum Sportu w Bełchatowie: 

1) Nieruchomość zabudowana Stadionem Miejskim, znajdującym się przy ul. 1-go Maja w Bełchatowie wraz 

z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą. 

2) Nieruchomość zabudowana boiskami treningowymi Stadionu Miejskiego znajdującymi się przy ul. 1 Maja 

w Bełchatowie wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą. 

3) Nieruchomość zabudowana Miejskimi Kortami Tenisowymi, znajdującymi się przy ul. Edwardów w 

Bełchatowie wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą. 

4) Nieruchomość zabudowana Lodowiskiem Miejskim, znajdująca się przy ul. Edwardów w Bełchatowie 

wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą. 

5) Nieruchomość zabudowana Halą Energią, znajdująca się przy ul. Dąbrowskiego w Bełchatowie wraz z 

wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą. 

6) Nieruchomość zabudowana obiektem sportowym Skatepark, znajdującym się na osiedlu Binków w 

Bełchatowie wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 4807


		2016-11-17T09:16:31+0000
	Polska
	Anna Siwińska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




